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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  وأثرها يف تشتيت املسلمنياملعاصرة السلفية 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني وعىل من اهتدى هبديـة 

 : واتبع سنته من آله وصحبه والتابعني وتابعي التابعني إىل يوم الدين, وبعد
 وأرشدنا هبداك ولطفك إىل الرصاط املستقيم, رصاط احلق القـويم, وأحـسن خامتتنـا اللهم أهلمنا رشدنا ,

 .  العاملنيَّيا رب
  متهيد 

 
لقد أنزل اهللا تعاىل هذا الدين القويم, ديـن اإلسـالم, عـىل أفـضل خلقـه إليـه سـيدنا حممـد أفـضل األنبيـاء 

 وجعل أمتـه شـهداء عـىل غـريهم مـن واملرسلني, وجعله خاتم األنبياء والرسل, وجعله شاهدا عىل أمته,
 . األمم

 :قال اهللا تعاىل
َ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شآء ربك جلعل الناس أمـة واحـدة وال يزالـون ( ً َ ُ ُ َُ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُّ ًَ َ ِ َِّ َ َ َ ُ َ َ َُ ََّ َ َ َ ََ َِ ِْ ٍ ِ

َخمتلفني إال من رحم ربك ولذالك خ َ َِ ِ ِ َِ ُّ َ َ َّ َ َّ ِ َ ِْ َ َّلقهم ومتت كلمة ربك المالن جهنم من اجلنُ َِّ ْ َ َ َ ِّ َ ُِ َ ْ َ َ َّ َّْ ُ َ َّ َّ ََ ِ َة والناس أمجعنيْ َ ِْ َِ ِ َّ َ( 
 ):١٨/٦١(قال اإلمام فخر الدين الرازي يف التفسري الكبري 

    وما كان ربك ١١٩ − ١١٧هود   
 اعلم أنه تعاىل بني أنه ما أهلك أهل القرى إال بظلم وفيه وجوه 

ٌ أن املراد من الظلم ههنا الرشك قال تعاىل   إن الرشك لظلم عظيم     لقـامن :لالوجه األو ٌِ َ ْ َُ ََّ ْ ّ    واملعنـى أنـه ١٣ِ
 .  مصلحني يف املعامالت فيام بينهمتعاىل ال هيلك أهل القرى بمجرد كوهنم مرشكني إذا كانوا

ل ذلـك  بـل إنـام ينـز,كفـرواحلاصل أن عذاب االستئصال ال ينزل ألجل كون القوم معتقدين للـرشك وال
 وهلذا قال الفقهـاء إن حقـوق اهللا تعـاىل مبناهـا ,ا يف املعامالت وسعوا يف اإليذاء والظلمءوالعذاب إذا أسا

 .عىل املساحمة واملساهلة وحقوق العباد مبناها عىل الضيق والشح



 ٢

َ ومـا( امللك يبقى مع الكفر وال يبقى مـع الظلـم فمعنـى اآليـة  :ويقال يف األثر ِ كـان ربـك لَ َ ُّ َ َ َيهلـك القـرى َ ُ ْ َ ِ ْ ُ
ٍبظلم ْ ُ  .ً  أي ال هيلكهم بمجرد رشكهم إذا كانوا مصلحني يعامل بعضهم بعضا عىل الصالح والسداد)ِ

وهذا تأويل أهل السنة هلذه اآلية قالوا والدليل عليه أن قوم نوح وهود وصالح ولـوط وشـعيب إنـام نـزل 
 . عنهم من إيذاء الناس وظلم اخللقىلعليهم عذاب االستئصال ملا حكى اهللا تعا

 يف التأويل وهو الذي ختتاره املعتزلة هو أنه تعاىل لو أهلكهم حال كوهنم مصلحني ملـا كـان :والوجه الثاين
 .بل إنام هيلكهم ألجل سوء أفعاهلمًمتعاليا عن الظلم فال جرم ال يفعل ذلك 

َولو شاء ربك جلع(ثم قال تعاىل  ُّ ْ ََ ََ َ َ َل النـاسَ َّ ً أمـة واحـدةَ َ ِ َ ً َّ  واملعتزلـة حيملـون هـذه اآليـة عـىل مـشيئة اإلجلـاء )ُ
  .واإلجبار وقد سبق الكالم عليه

َوال يزالــون خمتلفــني إال مــن رحــم ربــك(ثــم قــال تعــاىل    ُّ َ ََ َ َّ َِ َِّ ُ َِ َ ْ َِ َ ُ  واملــراد افــرتاق النــاس يف األديــان واألخــالق )َ
 فعال ألوا

ب العامل يف هذا املوضع ومن أراد ذلك فليطالع كتابنا الـذي سـميناه   واعلم أنه ال سبيل إىل استقصاء مذاه
ًبالرياض املونقة   إال أنا نذكر ههنا تقسيام جامعا للمذاهب فنقـول النـاس فريقـان مـنهم مـن أقـر بـالعلوم  ً
ان احلسية كعلمنا بأن النار حارة والشمس مضيئة والعلوم البدهيية كعلمنـا بـأن النفـي واإلثبـات ال جيتمعـ

العامل وهـم فريقـان  ومنهم من أنكرمها واملنكرون هم السفسطائية واملقرون هم اجلمهور األعظم من أهل
منهم من سلم أنه يمكن تركيب تلك العلوم البدهيية بحيث يستنتج منها نتـائج علميـة نظريـة ومـنهم مـن 

اجلمهـور األعظـم مـن أهـل ًأنكره وهم الذين ينكرون أيضا النظر إىل العلوم وهم قليلـون واألولـون هـم 
ًالعامل وهم فريقان منهم من ال يثبت هلذا العامل اجلسامين مبدأ أصال وهم األقلون ومنهم من يثبت لـه مبـدأ 
وهؤالء فريقان منهم من يقول ذلك املبدأ موجب بالذات وهم مجهور الفالسفة يف هذا الزمان ومنهم مـن 

ً هؤالء فريقان منهم من يقول إنه ما أرسـل رسـوال إىل العبـاد يقول إنه فاعل خمتار وهم أكثر أهل العامل ثم
 ومنهم من يقول إنه أرسل الرسول فاألولون هم الربامهة 

 أرباب الرشائع واألديان وهم املسلمون والنصارى واليهود واملجوس ويف كـل واحـد مـن :والقسم الثاين
واملطالـب غامـضة ومنازعـات الـوهم َّهذه الطوائف اختالفات ال حد هلـا وال حـرص والعقـول مـضطربة 

واخليـال غـري منقطعـة وملـا حـسن مـن بقـراط أن يقـول يف صـناعة الطـب العمـر قـصري والـصناعة طويلــة 
 والقضاء عرس والتجربة خطر فألن حيسن ذكره يف هذه املطالب العالية واملباحث الغامضة كان ذلك أوىل 

ُوال يزالو (فإن قيل إنكم محلتم قوله تعاىل   ََ َ َن خمتلفـنيَ ِْ ِ َ ُ عـىل االخـتالف يف األديـان فـام الـدليل عليـه ومل ال ) َ
 . لوان واأللسنة واألرزاق واألعاملجيوز أن حيمل عىل االختالف يف األ



 ٣

َولو شاء ربك جلع( يه أن ما قبل هذه اآلية هو قولهقلنا الدليل عل ُّ ْ ََ ََ َ َ ًل الناس أمـة واحـدةَ َ ِ َ ًَ َّ ُ َّ فيجـب محـل هـذا ) َ
َإال مـن رحـم ربـك(حدة ومـا بعـد هـذه اآليـة هـو قولـه عىل ما خيرجهم من أن يكونوا أمة وااالختالف  ُّ َ َ َّ َِ َّ ِ( 

َإال من رحـم ربـك(ه فيجب محل هذا االختالف عىل معنى يصح أن يستثنى منه قول ُّ َ َ َّ َِ َّ  وذلـك لـيس إال مـا )ِ
 قلنا 

َثم قال تعاىل   إال من رحم ربك   احتج أصحابنا هب ُّ َ َ َّ َِ َّ ذه اآلية عىل أن اهلدايـة واإليـامن ال حتـصل إال بتخليـق ِ
اهللا تعاىل وذلك ألن هذه اآلية تدل عىل أن زوال االخـتالف يف الـدين ال حيـصل إال ملـن خـصه اهللا برمحتـه 
وتلك الرمحة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل وإرسال الرسـل وإنـزال الكتـب وإزاحـة العـذر فـإن 

لكفار فلم يبق إال أن يقال تلـك الرمحـة هـو أنـه سـبحانه خلـق فيـه تلـك اهلدايـة كل ذلك حاصل يف حق ا
واملعرفة قال القـايض معنـاه إال مـن رحـم ربـك بـأن يـصري مـن أهـل اجلنـة والثـواب فريمحـه اهللا بـالثواب 

 ًوحيتمل إال من رمحة اهللا بألطافه فصار مؤمنا بألطافه وتسهيله وهذان اجلوابان يف غاية الضعف 
َ وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربـك (األول فألن قوله  أما  ُّ َ ََ َ َّ َِ َِّ ُ َِ َ ْ َِ َ ُ  يفيـد أن ذلـك االخـتالف إنـام زال بـسبب )َ

هذه الرمحة فوجب أن تكون هذه الرمحة جارية جمرى السبب املتقـدم عـىل زوال هـذا االخـتالف والثـواب 
سبب له وجمرى املعلول فحمل هذه الرمحة يشء متأخر عن زوال هذا االختالف فاالختالف جار جمرى امل

 عىل الثواب بعيد 
وأما الثاين وهو محل هذه الرمحة عىل األلطاف فنقول مجيع األلطاف التي فعلها يف حق املؤمن فهي مفعولة 
ًأيضا يف حق الكافر وهذه الرمحة أمر خمتص بـه املـؤمن فوجـب أن يكـون شـيئا زائـدا عـىل تلـك األلطـاف  ً ً

 تلك األلطاف هل يوجب رجحان وجـود اإليـامن عـىل عدمـه أو ال يوجبـه فـإن مل يوجبـه ًوأيضا فحصول
ًكان وجود تلك األلطاف وعدمها بالنسبة إىل حصول هذا املقصود سيان فلـم يـك لطفـا فيـه وإن أوجـب 
 الرجحان فقد بينا يف الكتب العقلية   أنه متى حصل الرجحان فقد وجب وحينئذ يكـون حـصول اإليـامن

 ومما يدل عىل أن حصول اإليامن ال يكون إال بخلق اهللا أنه ما مل يتميز اإليامن عن الكفر والعلم عـن من اهللا
اجلهــل امتنــع القــصد إىل تكــوين اإليــامن والعلــم وإنــام حيــصل هــذا االمتيــاز إذا علــم كــون أحــد هــذين 

 أن لو عـرف أن ذلـك ًاالعتقادين مطابقا للمعتقد وكون اآلخر ليس كذلك وإنام يصح حصول هذا العلم
املعتقد يف نفسه كيف يكون وهذا يوجب أنه ال يصح من العبد القصد إىل تكوين العلم باليشء إال بعـد أن 
ًكان عاملا وذلك يقتيض تكوين الكائن وحتصيل احلاصـل وهـو حمـال فثبـت أن زوال االخـتالف يف الـدين 

 ملطلوب وحصول العلم واهلداية ال حيصل إال بخلق اهللا تعاىل وهو ا
ِولذ(تعاىلثم قال  ْلك خلقهمَ ُ َ َ َ َ  وفيه ثالثة أقوال ) ِ



 ٤

 قــال ابــن عبــاس وللرمحــة خلقهــم وهــذا اختيــار مجهــور املعتزلــة قــالوا وال جيــوز أن يقــال :القــول األول
ولالختالف خلقهـم ويـدل عليـه وجـوه األول أن عـود الـضمري إىل أقـرب املـذكورين أوىل مـن عـوده إىل 

كورين ههنا هو الرمحة واالختالف أبعـدمها والثـاين أنـه تعـاىل لـو خلقهـم لالخـتالف أبعدمها وأقرب املذ
وأراد منهم ذلك اإليامن لكان ال جيوز أن يعذهبم عليـه إذ كـانوا مطيعـني لـه بـذلك االخـتالف الثالـث إذا 

َوما خلقت اجلن وا(ًفرسنا اآلية هبذا املعنى كان مطابقا لقوله تعاىل   َّ َِ ْ ُ ْ َ َ ِإلنس إَ َ ِال ليعبدونِ ُ ُ ْ َ ِ     ٥٦الذاريات ) َّ
 فإن قيل لو كان املراد وللرمحة خلقهم لقال ولتلك خلقهم ومل يقل ولذلك خلقهم 

ّقلنا إن تأنيث الرمحة ليس تأنيثا حقيقيا فكان حمموال عـىل الفـضل والغفـران كقولـه   هـاذا رمحـة مـن ربـى      َّ ّ ٌَ َ ً ًَ ْ َ ً
ْ   وقوله   وال تفسدوا٩٨الكهف  ُْ ُِ َ َ ىف االرض بعد إصالحها     األعراف َ ْ ْ َِ َ ِ َ ِ ْ ْ ِ٥٦    

  أن املراد ولالختالف خلقهم :والقول الثاين
 وهو املختار أنه خلق أهل الرمحة للرمحة وأهل االختالف لالختالف روى أبو صالح عـن :والقول الثالث

ًلفوا وخلق اجلنة وخلق هلا أهـال ابن عباس أنه قال خلق اهللا أهل الرمحة لئال خيتلفوا وأهل العذاب ألن خيت
ًوخلق النار وخلق هلا أهال والذي يدل عىل صحة هذا التأويل وجوه األول الـدالئل القاطعـة الدالـة عـىل 
أن العلم واجلهل ال يمكن حصوهلام يف العبد إال بتخليق اهللا تعاىل الثـاين أن يقـال إنـه تعـاىل ملـا حكـم عـىل 

ين بأهنم مـن أهـل الرمحـة وعلـم ذلـك امتنـع انقـالب ذلـك وإال لـزم البعض بكوهنم خمتلفني وعىل اآلخر
ِومتـت كلمـة ربـك المـالن جهـنم مـن اجلنـة (ًانقالب العلم جهال وهو حمال الثالث أنـه تعـاىل قـال بعـده   َِّ َِّ ْ َ َ َ ّ ََ ْ َ َ ََّّ ُ ََ ََ َ ِ ْ

َوالناس أمجعني َ ِْ َ ِ َّ ًما آخرين للضاللة والنار وذلك ًوهذا ترصيح بأنه تعاىل خلق أقواما للهداية واجلنة وأقوا) َ
 اهـ"يقوي هذا التأويل
 )٣/٢١٥(املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز وقال ابن عطية يف 

    ولو شاء ربك ١١٨هود   "
املعنى جلعلهم أمة واحدة مؤمنة قاله قتادة حتى ال يقع منهم كفر وال تنزل هبم مثلة ولكنه عز وجل مل يـشأ 

 .اآلراء وامللل هذا تأويل اجلمهورخمتلفني يف األديان وذلك فهم ال يزالون 
 قال احلسن وعطاء وجماهد وغريهم املرحومون املستثنون هم املؤمنون ليس عندهم اختالف 

وقالت فرقة ال يزالون خمتلفني يف السعادة والشقاوة وهـذا قريـب املعنـى مـن األول إذ هـي ثمـرة األديـان 
 عىل هذا التأويـل يـدخل فيـه املؤمنـون إذ هـم خمـالفون للكفـرة وقـال واإلختالف فيها ويكون اإلختالف

 احلسن أيضا ال يزالون خمتلفني يف الغنى والفقر 



 ٥

 وهذا قول بعيد معناه من معنى اآلية ثم استثنى اهللا تعاىل من الـضمري يف يزالـون مـن قال القايض أبو حممد
 رمحه من الناس بأن هداه إىل اإليامن ووفقه له 

    إال من رحم ١١٩هود   
وقوله ولذلك خلقهم اختلـف فيـه املتـأولون فقالـت فرقـة ولـشهود اليـوم املـشهود املتقـدم ذكـره خلقهـم 

 وقالت فرقة ذلك إشارة إىل قوله قبل فمنهم شقي وسعيد أي هلذا خلقهم 
 مالـك قال القايض أبو حممد وهذان املعنيان وإن صحا فهذا العود املتباعد ليس بجيـد وروى أشـهب عـن

 أنه قال ذلك إشارة إىل أن يكون فريق يف اجلنة وفريق يف السعري 
قال القايض أبو حممد فجاءت اإلشارة بذلك إىل األمرين اإلختالف والرمحة وقد قاله ابن عباس واختـاره 
الطربي وجييء عليه الضمري يف خلقهم للصنفني وقال جماهد وقتادة ذلك عائد عـىل الرمحـة التـي تـضمنها 

ه إال من رحم أي وللرمحة خلق املرحومني قال احلسن وذلك إشارة إىل اإلخـتالف الـذي يف قولـه وال قول
 يزالون خمتلفني 

 ويعرتض هذا بأن يقال كيف خلقهم لإلختالف وهل معنى اإلختالف هو املقـصود قال القايض أبو حممد
 خلــق خلقــا للــسعادة وخلقــا بخلقهــم فالوجــه يف االنفــصال أن نقــول إن قاعــدة الــرشع أن اهللا عــز وجــل

الدين عـىل  للشقاوة ثم يرس كال ملا خلق له وهذا نص يف احلديث الصحيح وجعل بعد ذلك اإلختالف يف
خــتالف خلقهــم أي لثمــرة لعقــاب فيــصح أن حيمــل قولــه هنــا ولالاحلــق هــو إمــارة الــشقاوة وبــه علــق ا

 اإلختالف وما يكون عنه من الشقاوة 
له ولذلك الم الصريورة أي وخلقهم ليصري أمرهم إىل ذلك وإن مل يقصد هبـم ويصح أن جيعل الالم يف قو

 االختالف 
قال القايض أبو حممد ومعنى قوله وما خلقت اجلـن واإلنـس إال ليعبـدون أي آلمـرهم بالعبـادة وأوجبهـا 

 عليهم فعرب عن ذلك بثمرة األمر ومقتضاه 
  يف ألمألن الم قسم إذ الكلمة تتضمن القسم وقوله ومتت كلمة ربك أي نفذ قضاؤه وحق أمره والالم

 واجلن مجع ال واحد له من لفظه وهو من أجن إذا سرت واهلاء يف باجلنة للمبالغة 
 وإن كان اجلن يقع عىل الواحد فاجلنة مجعه 

 )٤/٢٤٨(تفسري أيب السعود وقال العالمة أبو السعود يف 
  ولو شاء ربك   ١١٨هود   "
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 جمتمعة عىل احلق ودين اإلسالم بحيث ال يكاد خيتلف فيه أحـد "الناس أمة واحدةلو شاء ربك جلعل و"  
 يف احلق أي خمالفني لـه كقولـه تعـاىل "وال يزالون خمتلفني"ذلك فلم يكونوا متفقني عىل احلق ولكن مل يشأ 

  )وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا بينهم(
 من رحم    إال ١١٩هود   

  إال من رحم ربك   إال قوما قد هداهم اهللا تعاىل بفضله إىل احلق فاتفقوا عليه ومل خيتلفوا فيه أي مل خيالفوه 
ومحله عىل مطلق اإلختالف الشامل ملا يصدر من املحق واملبطل يأباه اإلستثناء املذكور   ولـذلك   أي وملـا 

 الثنيا وهم املختلفون فالالم للعاقبة أو للـرتحم فالـضمري ذكر من اإلختالف   خلقهم   أي الذين بقوا بعد
ملن والالم يف معناها أوهلام معا فالضمري للناس كافة والالم بمعنى جمازي عام لكال املعنيـني   ومتـت كلمـة 
ربك   أي وعيده أو قوله للمالئكة   ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعـني   أي مـن عـصاهتام أمجعـني أو 

 اهـ"أمجعني ال من أحدمهامنهام 
 

َقل هو القادر عىل أن يبعـث علـيكم عـذابا مـن فـوقكم أو مـن حتـت أرجلكـم أو يلبـسكم (وقال اهللا تعاىل  َِ
ُشيعا ويذيق بعضكم بأس بعض, انظر كيف نرصف اآليات لعلهم يفقهون  .٦٥األنعام )ِّ

 ٢٨٩٠رقم ) ٤/٢٢١٦(وروى اإلمام مسلم يف صحيحه 
ٍعامر بن سعد ع ِْ َ ُ ِن أبيه أن رسول اهللاَِّ  صىل اهللا عليه وسلم  أقبل ذات يوم من العالية حتـى إذا مـر بمـسجد َ ِ ِِ ْ َ َّ َ ُ َِ َ َ ْ َ َْ َ ٍَ َ َ ْ ََّ َ

َبني معاوية دخل فركع فيه ركعتني وصلينا معه ودعـا ربـه طـويال ثـم انـرصف إلينـا فقـال  صـىل اهللا عليـه  َْ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َِّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُْ َُ ً َ َ َِ َ ِ ْ َ ِ ِ
َألت ريب ثالثـا فأعطـاين ثنتـني ومنعنـي واحـدة سـألت ريب أن ال هيلـك أمتـي بالـسنة فأعطانيهـا َوسلم  س ِّ َ َ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ً َ َْ َْ َ َ ََ َ َّْ َّ ُ َ َ َ ْ َِ ُ ََ ِ ْ َ ْ ُْ ًُ َ َِ ِ

َوسألته أن ال هيلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن ال جيعل بأسهم بين ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ َّ ُ َْ َ َ ََ َ ْ ْ َ ْْ َ ْْ َ َ َْ ُ َُ ُِ ِِ َ ِ َ ِ َهم فمنعنيهاْ َ ُِ َ َ َْ. 
نستنتج من هذا كله أن األمة اإلسالمية يكون فيها التفرق يف اآلراء واملذاهب واألقوال, وأن هذا امتحان 

 . فعىل الناس أن حيسنوا الترصف يف مثل هذه احلال. من اهللا تعاىل
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  املقدمة
  

ن إىل اإلسالم, ومل خيرجوا عنه باعتقـاد يندرج حتته كل الناس الذين ينتمو)  األمة اإلسالمية ( مصطلحإن
أمر يلزم عنه الكفر, بحيث يكونون قد آمنـوا بـام علـم بالـرضورة أنـه مـن الـدين حكـام اعتقاديـا كـاإليامن 
بوجود اهللا تعاىل وكونـه قـادرا, وبنبـوة سـيدنا حممـد عليـه أفـضل الـصالة والـسالم وكونـه خامتـا لألنبيـاء 

َّسبقها من الرشائع سواء سلم لنا أهنا حمرفة أم مل يـسلم ذلـك, أو عمليـا والرسل, وكون رشيعته ناسخة ملا  َِّ َ ُُ
كالصالة والزكاة والصيام واحلج وغري ذلك من األحكام الرشعية العملية الثابتة ثبوتـا ال يقبـل االجتهـاد 

 .بوجه
األحكـام وقد حصل اختالف يف األمة اإلسـالمية, يف مـستوى العقيـدة ويف مـستوى الفقـه, أي يف بعـض 

 . العقائدية, ويف األحكام الفقهية العملية
ومن املعلوم أن األحكام العقائدية منها ما هو رضوري يكفـر خمالفـه, ومنهـا مـا هـو قطعـي نظـري يبتـدع 

 .املخالف فيه وقد يكفره البعض, ومنها ما هو ظني نظري ال يبتدع املخالف فيه
ىل ثالث وسبعني فرقة, وأنا أعلـم أن العديـد مـن النـاس وقد جاء يف احلديث أن األمة اإلسالمية تفرتق ع
أن املقصود مـن العـدد لـيس بالـرضورة أيضا نعلم لكنا خيالفون يف صحة هذا احلديث من حيث السند, و

 حتـى يـصل إىل العـدد زايداالفـرتاق سـيتَّليس املقصود بالـرضورة أن هو عني املفهوم اللقبي له, أعني أن 
 .  كذلك فال يرتتب إشكال مطلقااملذكور, مع أنه إن كان

وقد اعتمد بعض الناس عىل فكرة أن االختالف هو يف حـد ذاتـه مفـسدة, وانحطـاط, فـإن قيـل إن األمـة 
اإلسالمية , وهي أمة النبي عليه الصالة والسالم تفرتق فرقـا أكثـر عـددا مـن اليهـود والنـصارى, فكيـف 

 يقال بخريية هذه األمة عىل من عداها من األمم?? 
وهذا الـسؤال قـد يبـدو وجيهـا, ألول وهلـة, إال أننـا ال نـسلم مطلقـا بـأن االخـتالف مذمـة مطلقـا, وأن 

 . االختالف يستلزم انحطاط شأن هذه األمة عن غريها من األمم
عن مرتبة االجـتامع والتوافـق, فإننـا ال نـسلم أن كـل يف بعض احلاالت وإن سلمنا نزول مرتبة االختالف 

, فـإن أمـة سـيدنا حممـد عليـه أفـضل الـصالة والـسالم, وإن َّ املـدعىتلزمة االنحطاطصور االختالف مس
سلمنا تفرقها فرقا أكثر من فرق اليهود ومن فرق النصارى, إال أن هذا االفرتاق يف أمة النبي عليه الصالة 

حلق, وهـي فرقـة والسالم, مل يستلزم نزول حاهلا عىل سبيل العموم, ألنه مع هذا االفرتاق, فإن فرقة أهل ا
ِّأهل السنة واجلامعة مل تزل هي الغالبة عىل مر العصور واألزمان, ومل يزل عدد العلامء العـاملني منهـا أكثـر 
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بكثري من أعداد العلامء من سـائر الفـرق جمتمعـة, بخـالف التفـرق احلاصـل يف اليهـود والنـصارى, فـإهنم 
فـإن .  تلـك األمـم, بخـالف األمـر يف أمـة اإلسـالمكانوا فرقا متساوية أو متكافئة, مما استلزم الـضعف يف

ِّكون أهل السنة واجلامعة األكثر عددا, واألوفر علامء عىل مر العصور, ويف خمتلف األمكنة, مل يؤثر وجـود 
 .فرق أخرى بجانبها وإن كثر عددها كام أثر يف غريها من األمم
 . حيصل بالصورة نفسها يف األمة اإلسالميةأي إن األثر السلبي احلاصل من التفرق يف األمم األخرى, مل

ومهام خالف املخالفون يف هذا احلديث, ومهام شككوا يف سنده, فإن الواقـع يثبـت أن األمـة قـد اختلفـت 
بالفعل , فلم يبق بعد حصول االختالف فائدة يف أن نقول ال يصح االستناد إىل احلـديث ألنـه ضـعيف أو 

 . ألن يف سنده إشكاالت
 .  إذنواقع يثبت قدرا كبريا من داللة احلديثفاحلس وال

 . واحلاصل من هذا كله أن التفرق كائن يف هذه األمة, واالختالف حاصل فيها, كام هو يف غريها
واملهم املقصود عند علامء اإلسالم والعديد مـن املفكـرين يف هـذه اجلهـات, هـو يف العالقـة بـني التعـايش 

 .  هذا االختالف? ما موقفهم منهوالتعاون بني املسلمني يف ظل وجود
وأنــا وإن كنــت ســأتكلم باختــصار حــول هــذا املعنــى, يف هنايــة كلمتــي هــذه, إال أننــي أحببــت أن ألفــت 

 . أنظاركم الكريمة إليها ههنا, ملا هلذا االلتفات من أمهية يف موضوعنا الرئيس
عـصور الـصحابة والتـابعني, وال خيفى عىل حرضاتكم أن االختالف حصل منذ العصور األوىل, أي منـذ 

فاخلوارج, وبدايات التشيع , والقدرية القدماء, وغريهم, برزوا يف األمـة اإلسـالمية منـذ العـصور األوىل 
املوصوفة باخلريية, بل إن العديـد مـن الفـرق التـي كانـت موجـودة يف تلـك العـصور, مل تعـد موجـودة يف 

َّممـا يـدل عـىل عـدم الـتالزم املـدعى بـني االخـتالف عصورنا هذه وال يف العصور التي قبل عرصنا, وهـذا  ُّ
 .وقد شهد النبي عليه الصالة والسالم باخلريية للعصور األوىل! النحطاط, كيف يقال ذلك?افرقا, وبني 

وكل هذه الفرق التي أرشنا إليها, إنام أصبحت فرقا, ألهنا فارقت أهل السنة واجلامعـة, أهـل احلـق, وإنـام 
فلذلك فقد متيزت كـل فرقـة عـن أهـل الـسنة بأفكـار ومبـادئ . م خالفوا أهل احلقحصل االختالف ألهن

َمعينة, وبقيت أهل السنة متميزة بأصل االنتامء إىل اإلسالم, ومل ير العلامء من أهل الـسنة رضورة إلعـالن 
وا متيزهم عن غـريهم, أو متيـز غـريهم عـنهم, إال بعـد عـرشات الـسنني, ملـا اشـتد عـود املخـالفني, ونـصب

فلـام الحـظ أهـل الـسنة .  يغالون ويدعون أهنـم أهـل احلـق دون غـريهماخلالف مع أهل السنة, وصاروا 
واجلامعة ذلك من املخالفني, تصدى العلامء مـنهم واملحققـون إىل التـأليف والتفريـق بـني احلـق والباطـل, 

والقـدري بعالمـات خاصـة وربام كان هذا أحد أكرب األسباب يف إمكان متيز املعتزيل والشيعي واخلـارجي 
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لكل واحد منهم, بينام يعترب من ليس من هـذه الفـرق باقيـا عـىل األصـل القـديم, وهـو أصـل أهـل الـسنة 
 .واجلامعة

 أصل فكرة السلف واخللف
سوف نوضح مفهوم السلف واخللف عنـد علامئنـا املعتـربين وعنـد املخـالفني مـن الوهابيـة وغـريهم ممـن 

ة التـي تنبنـي عليهـا هـذه الفكـرة, وهـذا سـيكون بمنزلـة القواعـد املؤسـسة لنبني األصول الكليـ. وافقهم
 . لدراسة أثر الوهابية واملتابعني البن تيمية النبناء فكرهتم يف جهة كبرية عىل هذا املفهوم

 السلف واخللف عند علامئنا: أوال
تارخينـا العلمـي فكـرة  الـسادة األفاضـل والعلـامء األكـارم, أن هنـاك يف من املعلوم لـدى حـرضاتكم أهيـا

وكان مفهوم السلف واخللف مفهوما زمانيا فقط, ولـيس مفهومـا فاصـال ملاهيـات مـن السلف واخللف, 
تقدم عمن تأخر, بحيث يكون من اتسم بأنـه لـيس مـن الـسلف, مكروهـا, ومـن اتـسم بأنـه مـن الـسلف 

 . حممودا مطلقا
 .  هبذا املصطلح, إنام يعنون هذا املعنى أصالةوقد كان العلامء املحققون من أهل السنة, عندما يتكلمون

وكانوا إذا أطلقوا املدح عـىل الـسلف, يقـصدون مـن حتقـق أنـه كـان مـن أهـل الـسنة املوجـودين يف زمـان 
 . السلف, الذين تم حتديدهم حتديدا تقريبيا شائعا يف القرون الثالثة األوىل

 ذكرنـا كـانوا موجـودين يف زمـان الـسلف هبـذا فال خيفى عىل العلـامء األفاضـل أن العديـد مـن الفـرق كـام
التعريف, فالقدرية ظهروا يف عرص الصحابة والتـابعني, وكـذلك الغـالة مـن الـشيعة, والعديـد مـن فـرق 

انوا ممدوحني املجسمة كان ظهورها مبكرا يف التاريخ اإلسالمي, ويستحيل أن يقال عىل كل هؤالء أهنم ك
 . حممودين ملجرد كوهنم وجدوا بغري اختيار منهم يف زمان متقدم هو القرون الثالثة األوىل

ولدقة نظر علامئنا, فقد كانوا يفرقون بني السلف الذين هم من أهل احلق, والسلف الذين كانوا قد نصبوا 
كـان مـنهم سـلفا متقـدما يف فمدحهم للسلف مرصوف قطعا إىل أهل السنة واجلامعـة مـن . اخلالف معهم
 .  وإن كانوا سلفا, ال إىل غريهمالوجود الزماين

 مـصطلحاذا هلـ أتى بعـد هـذه القـرون بـاخللف, فنـشأوتبعا هلذا االعتبار, فقد درج العلامء عىل تسمية من 
 . السلف واخللف هبذا االعتبار

 .فصار أهل السنة بعضهم من السلف وبعضهم من اخللف هبذا االعتبار
د فرق املحققون من العلامء بني السلف واخللف عىل سبيل العموم, من حيث املنهج من جهة اإلمجـال, وق

 . ال من حيث الصواب والباطل
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يعني أن األكثر من السلف درجوا يف معاجلة املسائل ومزاولة العلوم عىل اإلمجـال إال يف بعـض األحـوال, 
نام درج اخللف يف تناوهلم للعلوم ودراستهم للمـسائل عـىل بي. واملسائل, وهذا احلكم ليس كليا, بل أغلبيا

وهـذا احلكـم علـيهم لـيس حكـام كليـا . سبيل التفصيل والتحقيق والتنقيح, وابتعـدوا عـن اإلمجـال كثـريا
 . بحيث ال يشذ عنه أحد منهم, بل هو حكم أغلبي أكثري أيضا, ما قلنا يف شأن حال السلف

إن طريقـة : مسألة التأويل والتفويض والوصول مـنهام إىل مـذهب التنزيـهومن هنا فقد قال العلامء مثال يف 
وكــل مــن التأويــل . الــسلف التفــويض, وبعــضهم أول, وإن مــذهب اخللــف التأويــل وبعــضهم فــوض

ٌّوالتفويض طريقة معتربة معتد هبا عند أهل السنة, املتقدمني واملتأخرين مـنهم, وهاتـان الطريقتـان تـؤدي 
 .يه الذي هو املذهب الكيل ألهل احلقكل منهام إىل التنز

 .إذن كل من السلف واخللف عند علامئنا أهل السنة عىل احلق, وليسوا خمالفني له وال منحرفني
, )األشـاعرة واملاتريديـة(فنحن نعتقد إذن باستمرار اتصال احلق بني علامء السلف واخللف من أهل احلق 

 . التقاطع والتدابر بينهامعىل عقيدة واحدة, فلم حتصل فرتة عندها حصل 
 السلف واخللف عند املخالفني: ثانيا

رأينا أن أصل هذه الفكـرة عنـدنا تنبنـي بنـاء طبيعيـا عـىل التـدرج الزمـاين يف الرتقـي يف العلـوم واملعـارف 
 . تفصيال وإمجاال

بـالتبع مـن ونحن نقصد باملخالفني هنا أصالة, الوهابية ممن تبعوا الشيخ حممد بـن عبـدالوهاب, وغـريهم 
 .العلامنيني كام سنبني

 . فلنركز عىل حقيقة فكرة الوهابية, أو التيمية أي أتباع ابن تيمية, كام أحب أحيانا أن أسميهم
إن السلف كانوا عىل العقيدة احلـق, واسـتمر األمـر فـرتة, ثـم حـصل االنقطـاع , : حاصل ما يقوله هؤالء

ى هذا الزمان, خال فرتات مـن األزمنـة بـرز فيهـا بعـض وغلب املبتدعة من سائر الفرق واستمر األمر حت
الدعاة إىل املذهب الذي يعتقدون أنه احلق, ومن أهم هؤالء الدعاة عند الوهابية ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن 

 . قيم اجلوزية اللذان ظهرا يف القرن الثامن اهلجري
 العلـامء املنتـرشين يف األمكنـة فلو سـألت الوهابيـة والـسلفية املعـارصين, عـن سلـسلة متـصلة زمانيـا مـن

املختلفة املتغلغلني بني العامة لتعلـيمهم أمـور ديـنهم, كـام ينبغـي بأهـل احلـق الـذين أخـرب الرسـول عليـه 
 . الصالة والسالم عنهم بأهنم ال يزالون قائمني عىل احلق ال يرضهم من خالفهم, حتى يأيت أمر اهللا

لة املرتاصة من العلامء اهلادين إىل احلق, ملا استطاعوا إىل ذلـك لو سألتهم أن يأتوك بنحو هذه السلس: أقول
سبيال, ومل يقدروا إال عىل تسمية أفراد بعضهم يف القرن الثـامن وبعـضهم يف التاسـع, وبعـضهم يف الرابـع 
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اهلجري, وهكذا, ولـن يـستطيعوا أيـضا أن يربهنـوا عـىل اتـصال وجـود هـؤالء يف املكـان والزمـان الـذي 
 .  األمة اإلسالمية التي عرفناها يف أول حديثناانترشت فيهام

إذن حاصل ما سيأتيك به هؤالء ما هو إال جمرد أوصال متقطعـة يف املكـان والزمـان, وهـذا يف نظـري مـن 
 . أكرب األدلة عىل بطالن ما يدعونه من أفكار وعقائد وأحكام خالفوا فيها أهل السنة واجلامعة

يربهنـوا عـىل انتـساب بعـض علـامء األشـاعرة إلـيهم, بحجـة أهنـم  ولذلك فقـد حـاولوا بـشتى الـسبل أن
حمدثون, أو مفرسون, كاإلمام ابن حجر العسقالين, واإلمام النووي, وغريمها, كـالبيهقي وابـن عـساكر, 
فاكتشفوا بعد أزمان أن هؤالء مرصحون وموافقون لعقيدة األشاعرة, فعادوا وتربأوا منهم, وربـام اكتفـى 

القول بأن هؤالء العلامء قد وافقـوا األشـاعرة يف أمـور معينـة, ولـيس يف أصـول العقائـد, بعض الوهابية ب
وعللوا موافقة هؤالء لألشاعرة بأن األشـاعرة كـانوا أكثـر فتـأثر . وهذه جمرد مزاعم لن جيدوا عليها دليال

 هـذه الطريقـة يف هؤالء هبم بحكم الصحبة واجلوار ال بحكم اعتقادهم بام يقول األشاعرة, ومل يعلمـوا أن
 .التأثر واالنفعال باملذاهب, التي ينسبوهنا إليهم, قادحة يف هؤالء العلامء أصال لو ثبتت

إذن تبني لنا أن من حقيقة املذهب الوهايب, اعتقـاد االنفـصال بـني النـاس يف هـذا الزمـان ومـا قـبلهم مـن 
وال يعتدون بآرائهم وال بمقوالهتم, إال األزمنة, بعقيدة السلف, ولذلك فهم ال يعتربون كثريا من العلامء 

 .إن كانوا من أولئك النفر الذين ارشنا إليهم
  تأثري ذلك على العلمانيني

وهذا الفهم املتغلغل يف نفوس الوهابية والسلفية املعارصة, له أكرب األثـر يف انفـصال األمـة حارضهـا عـن 
 األمـة فكريـا وعقائـديا, وجتعلهـم عرضـة ماضيها, وال خيفى ما هلذا االنفصال املعنـوي مـن آثـار تـضعف

للهجوم عليهم من املخالفني هلم يف أصول الدين, وال خيفـى أن هـذا االنفـصال لـو صـح لكـان أكـرب أمـر 
 . يعول عليه العلامنيون يف القدح بأصل الدين

صـول وهذا هو ما حصل بالفعل, فقد ظهرت طائفة من العلامنيني القادحني بأصل الدين, وال يعرتفون بأ
أهــل الــسنة واجلامعــة, وقــد قامــت معظــم اعرتاضــاهتم عــىل هــذه الفكــرة, وهــي عــدم التــسليم باألفهــام 
ِّواألحكام التي صدرت مـن علـامء األمـة عـىل مـر العـصور, سـواء أكانـت مـذاهب عقائديـة أو فقهيـة أو 

ــي ــزمهم األخــذ هبــا, أن عل ــسانية ال يل ــا جمــرد آراء إن ــا, وادعــوا أن هــذه اآلراء كله هم الرجــوع إىل غريه
النصوص األصلية يف الدين, فيعيدوا قراءهتا, وإنتاجها, بحسب ما يـرون, وبحـسب مـا يناسـبهم يف هـذا 

 . الزمان
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وهبذا فإنا نـرى أن العلامنيـني, قـد أخـذوا باألصـل الـذي اعتمـده الوهابيـة, وزادوا علـيهم, بـأن جتـاوزوا 
 فــأنتجوا مــا يــسمى يف هــذا الزمــان .عمهــمالــسلف أيــضا, ورجعــوا إىل الكتــاب والــسنة مبــارشة عــىل ز

بالقراءات املعارصة للرتاث, أو للقرآن, أو للتاريخ, وهـو عبـارة عـن حتريفـات تـذكرنا كثـريا بتحريفـات 
 . القرامطة والباطنية األوائل
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  أقوال من دعاة السلفية املعاصرة
 . لنؤكد هبا هذا الذي قلناه, واملمهدين هلا املعارصة  دعاة السلفية  أركان ببعض كلامت مننستشهدسوف 

وسوف نأيت بنصوص عىل سبيل االستـشهاد, ولـيس مقـصودنا ههنـا التـأريخ هلـذه الـدعوة, بـل سـيكون 
املقصود من االستشهاد بالنصوص املذكورة جمرد تأكيد وشواهد عـىل مـا ذكرنـاه, وسـوف نحـاول حتليـل 

 . بعضها, بام يالئم
   عبد الوهابحممد بن: أوال
  املتكلمون كفار-١

 :١حممد بن عبد الوهابالشيخ قال 

 

 

                                                 
  ٢٢٢ص. ناصر الدين األسد. الرسالة األولى، في آتاب تاريخ نجد، للشيخ حسين بن غنام، تحقيق د   ١
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فتأملوا رمحكم اهللا تعاىل كيف يرصح بتكفـري املتكلمـني, ثـم ينـسب ذلـك إىل البيهقـي ومـن ذكـره, وهـذه 
 . النسبة باطلة كام ال خيفى, فالبيهقي متكلم عىل طريقة األشاعرة

 ! وقع عىل التكفري?ثم بالغ فيام يقول, وادعى أن اإلمجاع قد
 .فبهذا يتبني لك االنقطاع احلاصل يف األمة عن علامئها الذي ذكرنا أنه الزم من لوازم مذهب الوهابية

 
  الشيخ حممد بن عبد الوهاب يطلق على الذين يتوسلون أنهم مشركون-٢

  : ١ من جمموعة الدرر السنيةقال يف رسالته

 

 
 : ثم قال

                                                 
  .٢٢٨من تاريخ نجد، المرجع السابق، ص   ١



 ١٥

 

 
 ٢٣٣ثم قال يف ص
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 الشيخ حممد بن عبد الوهاب يقـول إن االعتقـاد الـذي عنـد املتـأخرين هـو عـني -٣
  الشرك

 ١السابقةقال يف رسالته 

 

 
  وعدم االقتصار على تكفري اجلنستكفري فخر الدين الرازي، وتكفري العني −٤

                                                 
  ٢٣٣ص. ناصر الدين األسد. من تاريخ نجد، للشيخ حسين بن غنام، تحقيق د   ١
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تكفـري اإلمـام  ٣٤٨ذكر حممد بن عبد الوهاب يف الرسالة احلاديـة والعـرشون املودعـة يف تـاريخ نجـد ص
وأبلـغ ":فخر الدين الرازي ونقل ذلك عن ابن تيمية وأقره عليه, فقال يف ضمن كالم نقله عـن ابـن تيميـة

 وهذه ردة عن اإلسـالم من ذلك أن منهم من صنف يف الردة كام صنف الفخر الرازي يف عبادة الكواكب,
 اهـ"منيلسباتفاق امل

فـانظر كالمـه يف التفرقـة بـني ":٣٤٩يـة هـذا قـائال يف صفعلق حممد بن عبـد الوهـاب عـىل كـالم ابـن تيم
فالنا وفالنا بأعياهنم, وردهتم ردة : املقاالت اخلفية وبني ما نحن فيه يف كفر املعني, وتأمل تكفريه رؤوسهم

رصحية, وتأمل ترصحيه بحكاية اإلمجاع عىل ردة الفخر الـرازي عـن اإلسـالم مـع كونـه عنـد علامئكـم مـن 
ُكالمه أن املعني ال يكفر من َا فهمتِ هل يناسب هذا ملاألئمة األربعة, َّ  اهـ".َ

 وهذا الكالم فيه مغالطات ال ختفى عىل مطلع
 . مجاع عىل كفر الفخر الرازيمنها حكاية اإل

 . أن اإلمام فخر الدين الرازي قد ألف يف عبادة الكواكب−ابن تيمية وابن عبد الوهاب–ومنها ادعاؤمها 
َّابن تيمية وكـذلك هـو يكفـرون املعـني خالفـا ملـا يزعمـه بعـض أتبـاعهام اليـوم أهنـام ال ومنها ترصحيه بأن 

 . يكفران إال اجلنس ال املعني
ونحن كام قدمنا ال نريد أن نستقرئ كالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب وال غريه, ولكن غاية ما نريده إنـام 

 . جتاههو االستشهاد ببعض النصوص عىل الغلو احلاصل يف هذا اال
 .وأدعو اهللا تعال أن يكون املقصود قد حصل مما أوردناه

 موقف الوهابية من التجسيم والتشبيه −٥
موقف الوهابية من التجسيم ونفي تنزيه اهللا تعاىل عن مشاهبة املخلوقات, فقد صار مشهورا معلوما, فهم 

 عـىل العـرش بمامسـة واحلركـة النقلـة يثبتون هللا تعاىل احلد واجلهة, وقيام احلوادث بـاهللا تعـاىل, واجللـوس
الخ, وال شك أن هذا االعتقاد خمالف بجملته العتقاد أهل السنة واجلامعة, وقد تبـع الوهابيـة يف هـذا ....

االعتقاد إمامهم األول ابن تيمية, فعنه أخذوا كل ذلك, وفهمـوا كالمـه مـن رشوحـات تلميـذه ابـن قـيم 
تقديس, البن تيمية ومنهاج الـسنة, وغريهـا مـن الكتـب, وقـد فلريجع إىل كتاب نقض أساس ال. اجلوزية

ُّكتبت عدة كتب يف هذا املقام أثبت فيها أن ابن تيمية قائل بالتجسيم ولوازمه, وأنه خمالف لألشاعرة مجلـة  ُ
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وتفصيال, وأن له مذهبا كـامال يـدعو إليـه, وليـست أقوالـه هـذه جمـرد شـطحات أو زالت قلـم كـام حيلـو 
 . ١للبعض أن يتوهم

 
  هـ١٣٤٥تويف سنة السيد حممد رشيد رضا : ثانيا

يف نظري فإن السيد حممـد رشـيد رضـا, مـن املؤسـسني ملـذهب الـسلفية بمعنـاه األعـم الـذي بينـا أصـوله 
ومبانيه, وهو قد مهد يف كتبـه لفكـرة االنقطـاع عـن آثـار املتـأخرين مـن العلـامء, زاعـام أنـه جمتهـد حيـق لـه 

ية, والنظر فيها ابتداء كـام فعـل املجتهـدون الكبـار, وأنـه ال يلزمـه إال اتبـاع مـا الرجوع إىل املصادر األصل
وهو يف هـذا متـأثر بـال شـك بـشيخه الـشيخ حممـد عبـده, وبالـسيد مجـال الـدين . يوصله إليه بحثه ونظره

 . األفغاين
مـع مـشايخ وقد رصح رشيد رضا بالعديد من املواقف واآلراء التـي تثبـت هـذا املوقـف عليـه, ونزاعاتـه 

وصـاحبه الـشيخ  مع الشيخ يوسف الدجوي منها معاركه الشديدةواألزهر وإدارته, معلومة غري جمهولة, 
 .الكوثري ومن ينارصمها

 . وها نحن نذكر بعض الدالئل واإلشارات الدالة عىل ذلك
 تصرحيه مبوافقة الدعوة الوهابية: أوال 

 , يبني ما نرش فيها من مقاالت وأفكار٢ه املنار واألزهروكان مما قاله يف كتاب له يف غاية األمهية أسام

 

                                                 
الكاشف (ة الكوثري، فهي تكشق بوضوح عن حقيقة عقيدة ابن تيمية، ولينظر آتابنا فليرجع إلى آتب ورسائل اإلمام العالم   ١

 .، ففيهما بحث مفصل باألدلة والشواهد على ذلك)نقض العقيدة التدمرية(، وآتاب )الصغير عن عقائد ابن تيمية
 . ٢٤٢محمد رشيد رضا، المنا واألزهر، ص   ٢
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ومن الواضح أن األسلوب الذي يتحدث به السيد رشيد رضا هو نفسه األسلوب الذي يتحدث به حممـد 

نحـو اخلـرافيني, عبـدة : بن عبد الوهاب, وترى يف كالمه هذا العبارات نفسها التي جتدها يف كـالم اآلخـر
 . الخ.....رشك الرصيح, العقائد الوثنية, البدع اخلرافيةالقبور واألرضحة, ال

) وهي جملته التـي كـان ينـرشها(وجعل السيد حممد رشيد رضا اهتاممه هبذا االجتاه من شواهد اهتامم املنار
 .بإصالح األزهر, وقد كان له ولشيخه الشيخ حممد عبده اهتامم واضح بام كانا يسميانه إصالحا لألزهر

 .  األزهر وبعض مشاخيه بأهنم قبوريون يسعون لنرش ذلك بني الناساهتامه: ثانيا
بيد أنني أنكرت عىل جملة نور اإلسالم األزهرية الرسـمية مـا تنـرشه ":٢٢فقال يف كتابه املنار واألزهر ص

 سـيام , وال من املقاالت والفتاوى يف تأييد البدع الفاشـية يف عامـة األمـة−أي الشيخ يوسف الدجوي–له 
 خاصـة يف هـذا العـرص الـذي أظهـر يف العـامل عن عـىل الـسلفية عامـة والوهابيـةطلقبور ومنكراهتا والبدع ا

كله يف الرشق والغـرب والوسـط كمـرص حرسـها اهللا العطـف عـىل الدولـة الـسعودية والـدفاع اإلسالمي 
 اهـ"..عنها, واالنتقاد عىل الدولة املرصية لعدم اعرتافها هبا

 ٢٥٦ الكتاب نفسه صومما يدل عىل ذلك قوله يف
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 : والؤه آلل سعود: ثالثا
يعلن السيد رشـيد رضـا موافقتـه واتباعـه آلل سـعود يف دعـوهتم ويـشبههم ببنـي إرسائيـل يف أيـام سـيدنا 
موسى عليه السالم, وحيضهم عىل الـصرب ويبـرشهم بالنـرص مـن عنـد اهللا تعـاىل عـىل أعـدائهم القبـوريني 

 واملرشكني
 ١زهر قال يف املنار واأل

 
 

  :موقفه من دعوة الوهابية ورفض املذاهب املستقرة كاألشاعرة واملاتريدية: رابعا
من املعلوم أن الشيخ حممد عبده كان هو قدوة السيد حممد رشد رضا, وقد كان هو أول من بادر باالبتعاد 

رأي الـذي يرجحـه عن مذهب األشاعرة واملاتريدية, وادعى أنه جمتهـد لـه أن خيتـار مـا يـشاء ولـو كـان الـ
 .فلسفيا أو اعتزاليا أو غري ذلك

                                                 
  ٢٦٦المنار واألزهر، لمحمد رشيد رضا، ص   ١
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وأما صاحب املنار فـيعلم الـسادة احلـارضون " :١فكان مما قاله رشيد رضا. متأصال فيهاموهذا االجتاه كان 
وكل من يقرأ املنار, أنه ال يقلد يف عقيدته أحدا مـن األئمـة, فكيـف يعقـل أن يقلـد الـشيخ حممـد بـن عبـد 

ه مـذهبا خاصـا غـري مـذهب اإلمـام أمحـد وسـلف األمـة? فمـن ال يقلـد اإلمـام الوهاب, عىل فرض أن لـ
 اهـ".األشعري وقد نشأ عىل مذهب األشعرية, فأجدر به أن ال يقلد الشيخ حممد بن عبدالوهاب

 ال تنايف موافقته له واتباعه ألفكاره وتأييـده لدعوتـه  حممد بن عبد الوهاب, دعواه عدم تقليدوال خيفى أن
 .  بيانه, غاية األمر أنه يدعي أنه جمتهد يف هذا, واالجتهاد قد يسلم وقد ال يسلمكام سبق 

 راسخة عند شـيخه الـشيخ حممـد عبـده الـذي قـال كالم الصادر من يف رشيد رضا أصولوقد كان هلذا ال 
ك للشيخ عليش ملا راجعه يف تدريسه للعقائد النسفية, وأنه خيالف األشاعرة ويرجح مـذهب املعتزلـةوذل

بلغني انـك : قال الشيخ عليش"):١/١٣٤(كام رواه عنه رشيد رضا يف كتابه الشهري تاريخ األستاذ اإلمام
قال الـشيخ علـيش وبلغنـي أنـك رجحـت مـذهب املعتزلـة عـىل . نعم: قال .تدرس رشح العقائد النسفية

رك تقليـد اجلميـع وآخـذ إذا كنت أترك تقليد األشعري, فلامذا أقلد املعتزلة? إذا أت: قال. مذهب األشعرية
هلم الثقة الذي يشهد بذلك فليميز أمامنـا هنـا بـني : قال. أخربين الثقة بذلك: قال الشيخ عليش. بالدليل

 اهـ".املذهبني وليخربنا أهيام رجحت
وال خيفى أن أصل دعوى اتباع السلف مبني عىل ترك اجتهـادات العلـامء الـسابقني, وعـدم االعتـداد هبـا, 

حد, وإن مل يكن متأهال لذلك, فهو قادر عىل االجتهاد, والرجوع لالستنباط مـن املـصادر ودعوى أن الوا
 .الرئيسة

وهذا االجتاه إن انترش, فإنه يستلزم االستخفاف بمنصب االجتهاد ويشجع كل ضـعيف الفهـم طـامح إىل 
 . الرئاسة دعوى االجتهاد, وال خيفى ما يرتتب عىل ذلك من بلبلة واختالط
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  صة أثر املذهب السلفي على وحدة املسلمنيخال

نستطيع أن نجمل أهم املالحظات التي خرجنا هبا, يف النقاط التالية التي توضـح اآلثـار املرتتبـة عـىل هـذا 
 املذهب 

االنقطاع بني األجيـال املعـارصة وبـني أكثـر مـن عـرشة قـرون بـام فيهـا مـن العلـامء واآلثـار العلميـة : أوال
 .  الدقيقة يف خمتلف العلوم والفنون, وال خيفى ما يرتتب عىل هذا اإلمهال جلهود األمةاخلالدة, والبحوث

ــا ــدين : ثاني ــة عــىل ال ــشديدة املتكالب ــواجهتهم للحمــالت ال ــارصة يف م ــال املع إضــعاف موقــف األجي
هم اإلسالمي, وذلك ألن انقطاع األجيال املعارصة عن علامء اإلسالم يف القرون السابقة, ومنع اسـتمداد

منهم واعتامدهم عليهم, يرتتب عليه ضعف كبري يف املستوى العلمي لدى املعارصين, وهو ما نراه بأعيننا 
 . يف العديد من املجاالت العلمية

القطيعة املفتعلة بني احلارض واملايض, ترتتب عـىل القـدح يف عقائـد مجـاهري علـامء اإلسـالم, وهـذا : ثالثا
م, والشك يف معارفهم وعلومهم, ومن فقد ماضـيه فهـو فاقـد بـال ريـب يتولد عنه بال شك هدم الثقة فيه

َحارض  . ه ومستقبلهِ
االندفاع نحو التكفري والتبديع لكل خمالف, تتولد عنه آثار نفسية هائلة, وشكوك عقليـة عنيفـة يف : رابعا

وأغلـب – الـضعفاء كل ما نقل إلينا عمن سبقنا, وأقل هذه اآلثار, الشعور بالعزلة النفسية, التي قد تـدفع
 إىل اتبــاع أســاليب عمليــة هجوميــة متنطعــة, ومتــشددة يف تعــاملهم مــع −مــن يتخــذ هــذا املوقــف مــنهم

 . اآلخرين
ال ريــب يف أن هــذه اآلثــار والنتــائج إنــام لزمــت عنــد القــائلني هبــا, ألهنــم أغفلــوا التفريــق بــني : خامــسا

الظنيات أمورا مقطوعا هبا, ومل يؤمنـوا بـبعض القطعيات وبني الظنيات يف العقائد والفقه, وجعلوا بعض 
 . القطعيات, فخالفوها, وهذا كله متولد عن مناهج فكرية يسودها اخللل الكبري
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  خامتة

   وحل اإلشكال املرتتب عليه يف املوقف من اخلالف
 

ة املـصيب ال ريب أن علم الكالم هو العلم الالئق ببحث النزاعات بـني الفـرق اإلسـالمية وحماولـة معرفـ
 . منها من املخطئ, أو األكثر صوابا من غريه

واجلدال بني املسلمني يف أمور الدين مطلوب رشعا, خالفا ملا يعتقده البعض مـن كونـه حمرمـا, وذلـك أن 
اخلالف ال ريب واقع, والعمل عىل إزالة اخلالف أو تقليله واجب بقدر الطاقة البـرشية, وال يمكـن إزالـة 

فـالكالم يف أمـور الـدين األصـلية, التـي . ذلك إال بالكالم واجلـدال بـالتي هـي أحـسناخلالف أو حماولة 
 . تسمى يف عرفنا عقائدية, ال شك مطلوب

وإمهــال اخلالفــات أو حماولــة تناســيها والتغافــل عنهــا ال يمكــن أن يكــون بــديال عــن حمــاول الوصــول إىل 
ول إىل االتفاق الشامل بـني مجيـع املـسلمني, ال فعدم إمكانية الوص.  األقرب إىل احلق أو إىل الصواب منها

 . جيوز أن يستلزم التغافل عن وجود اخلالف
واألصول الكالمية تدل عىل أن اخلـالف ال ريـب حاصـل, وقـد تقـرر يف الـدين احلنيـف أن التعـاون بـني 

 فهاتان مقدمتان بدهييتان. املسلمني ال بد واجب
 . األوىل وجود اخلالف واستمراره

 .  وجوب التعاون والتكامل بني املسلمنيوالثانية
فإذا قلنا بأن التعـاون ال يمكـن حـصوله إال باالتفـاق التـام بـني سـائر املـسلمني عـىل كـل يشء يف العقائـد 

 . وهو باطل. أصليها وفرعيها, فهذا يستلزم استحالة وجود التعاون
. تنايس اخلالف وحماولة التغافل عنـهوإذا قلنا بام أن التعاون واجب, وهو مرشوط باالتفاق, فيجب علينا 

فهذا ال ريب غري صحيح, ألن فيه إمهال املوجود وإغفال ما ال يمكن التغافل عنه, فكـل فرقـة تـزعم أهنـا 
 . املصيبة املحقة, فكيف يطلب منها التغافل عام تدعي أهنا أصابت فيه

 . فهذه هي اإلشكالية يف ضمن هذا الوجه من النظر
ىل األصول الكالمية , يقتيض من اجلميع بنوع من النظر أن جيمع بـني هـاتني املقـدمتني, والتحقيق املبني ع

فواحدة منهام مأخوذة من احلس واملشاهدة , وهي من وسائل املعرفة, واألخـرى مـأخوذة مـن القطعيـات 
 . فإمهال واحدة منهام أو التغافل عنها, ال يصح. الدينية
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عـاون يف حـال مالحظـة اخلـالف, ووجـوب بنـاء كـالم عمـيل فيرتتب عـىل ذلـك وجـوب العمـل عـىل الت
 . فيجب بناء التعاون مع مالحظة اخلالف. للتعاون يالحظ فيه هذان الوجهان واحلقيقتان

ويف هذه احلال, فإما أن يبنى عىل املختلف فيه, أو عـىل املتفـق عليـه, وال شـك أن البنـاء ال يكـون إال عـىل 
 . املتفق فيه

ني العمل الواجب حتصيله عىل القدر الذي حصل عليه االتفاق بني املسلمني مـع عـدم وجيب أن ينبني ينب
 . إمهال خصوصية واحدة من الفرق اإلسالمية واستمرار اجلدال بينها بالتي هي أحس

 
وقد ينظر البعض إىل وجود اخلالفات بني املسلمني عىل أهنـا خطـر داهـم, وجيـب نفـي اخلالفـات مطلقـا, 

ولكننا نقول من جهة أخرى, إن وجود اخلالفات املعتربة بني الفرق . باألمة إىل مهلكتهاوأهنا رضر يؤدي 
الكربى, مع كونه من جهة يرتتب عليه بعض املفاسد إال إنه يرتتب عليه كثري من املـصالح األخـرى, أمهـا 

 عىل اخلـصوم ويرتتب عليها وجود التنافس يف الرد. دوام النظر وإدامة التحقيق والبحث يف تلك األصول
اخلارجني عىل الدين كل من وجهة نظر, فكام قال اإلمام الغزايل عندما ناقش الفالسفة, إنني ال أخاطبكم 

 . بلسان األشاعرة فقط, بل بلسان سائر الفرق اإلسالمية, فكلها جتتمع عليكم
 

  واهللا املوفق 
  وليس لنا إىل غري اهللا تعاىل حاجة وال مذهب

  كتبه 
   تعاىل الفقري إىل اهللا
  سعيد فودة

 


